
SDH Rtyně v Podkrkonoší si Vás dovoluje pozvat na 

XVI. ročník 

MIKULÁŠSKÉHO Hasičského klání 

pro „Mladé hasiče“ 

Konané v sobotu 7. 12. 2013 v ORLOVNĚ na náměstí. 

Sraz účastníků a prezentace v 8.00 - 8.30 v Orlovně 

V kategorii mladší a starší závodí 5-ti členná družstva. 

V kategorii dorost závodí 3 členná družstva. 

Každý kolektiv může postavit maximálně 2 družstva v každé kategorii. 

Startovné 50 Kč za každé družstvo. 

Parkování aut je možné na parkovišti u hřbitova – ul. Kostelecká 

nebo na autobusovém nádraží - ul. Hronovská, 

parkování před Orlovnou je povoleno pouze na vyznačeném prostoru, 

podél cesty před Orlovnou je parkování zakázáno! 

 

Soutěž probíhá za podpory Svazku obcí Jestřebí hory 

 

 

 

P R O P O Z I C E : 

Uzlování: 

5 základních uzlů: 

Lodní, Tesařský, Zkracovačka, Úvaz na proudnici, Plochá spojka. 

Provedení formou štafety. Každý člen družstva si vylosuje typ uzle, který bude vázat. Po dobu 

1 min. si připraví uzlovačky, postaví se vedle sebe podle typu uzlu na startovní čáru, na pokyn 

startéra vystartuje 1. člen družstva uváže uzel, vrátí se na startovní čáru a vyběhne 2. člen, tak 

to je až po 5. člena, ale ten uváže plochou spojku a s ní proběhne cílem. Čas se měří od 

pokynu startéra po proběhnutí cílem 5. členem družstva. Uzle se vážou dle platných směrnic 

hry Plamen. 

 

Trestné hodnocení:  za předčasné vyběhnutí 15 sekund 

za špatný nebo neuvázaný uzel 15 sekund 

za mluvení v průběhu disciplíny 15 sekund 

za neproběhnutí s plochou spojkou 15 sekund 

 

 



Kuželky: 

Každý člen družstva si připraví před sebe na zem smotanou 10-ti metrovou hadici C. Všichni 

se postaví vedle sebe na startovní čáru vzdálenou 4 metry od kuželek, na pokyn startéra 1.člen 

družstva hodí hadici /rozvinutím/ a snaží se shodit kuželku, položí koncovky hadice, poté 

vyběhne a začne hadici balit. V tu chvíli hází 2. člen družstva, tak se to opakuje až po 5. člena 

družstva, v případě, že 1. člen kuželku shodí na 1. pokus už nehází /stejně tak i 2.-5. člen 

družstva/ jinak má každý 3 pokusy. Mladší mají jen 1 pokus. Čas se měří od povelu startéra 

po doběhnutí posledního člena družstva do cíle se sbalenou hadicí. 

 

Trestné hodnocení:  za předčasné vyběhnutí /přešlap/ 15 sekund 

za nesmotanou hadici 15 sekund 

za mluvení 15 sekund 

za neshozenou kuželku 15 sekund 

za hození koncovky 

nebo položení mimo start. čáru 15 sekund 

 

Grafické značky: 

Družstvo si stoupne vedle sebe asi 5m od grafických značek, které budou obrázkem dolu. Na 

povel startéra vyběhne 1. člen družstva. Vybere si jednu grafickou značku, vyhledá obrázek, 

který značku znázorňuje a obojí položí ke skutečnému nářadí a vrátí se na start, vyběhne 2. 

clen družstva, provede totéž až po 5. člena družstva. Čas se měří od pokynu startéra po 

proběhnutí 5. člena družstva. 

 

Trestné hodnocení:  za předčasné vyběhnutí 15 sekund 

za nesprávné určení 15 sekund 

za mluvení 15 sekund 

 

Dorost: 

Je-li v družstvu jeden a více chlapců, započítává se družstvo do kategorie dorostenci. Pravidla 

soutěže jsou stejná jako pro ostatní kategorie pouze místo disciplíny grafických značek  bude 

disciplína zdravověda (ZPV kategorie DOROST). 

 

Zdravověda: 

Každé družstvo si vylosuje kartičku s druhem zranění a popíše příznaky, způsob ošetření a 

transport. 

 

Trestné hodnocení: za každou špatnou a chybějící odpověď 1 trestný bod (15 sekund) 

 

I pro letošní ročník je připravena nová disciplína pro NAD dorostence (vedocí, 

instruktoři a doprovod). Družstva nad dorostenců mají shodná pravidla a disciplíny s 

dorostenci. Hodnoceni budou jako samostatná kategorie. Družstva mohou být sloučena 

z více kolektivů. 

 

Celkové hodnocení: 

Součet pořadí v jednotlivých disciplínách. V případě shody součtu pořadí o umístění na 

prvních 3. místech rozhodne součet času. V průběhu plnění disciplíny je zakázáno mluvit  

/i vedoucí/, domluva je možná pouze během přípravy. Člen, který splní disciplínu, musí 

počkat na startovní čáře, dokud nesplní úkol celé družstvo. Družstvo opustí prostor startu 

až na pokyn startéra. 

 

Žádáme vedoucí kolektivů, kteří k nám do Rtyně přijedou, aby si vzali dle možností stopky, 

„volné“ vedoucí uvítáme jako rozhodčí. 



 

Přihlášky s počtem 5-ti členných družstev posílejte do konce listopadu na adresu: 

Jan Klimeš, Pod Strání 732, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 

nebo volejte na telefon: 720 272 735 

nebo pište na e-mail: jan.klimesml@seznam.cz 

 

Občerstvení zajištěno na místě. 

 

Vstup do haly pouze v sálové obuvi včetně doprovodu soutěžních kolektivů. 


